Brielle, maart 2019
Geachte ouders,
Op dinsdag 16 april bezoeken de leerlingen van klas 4 VWO en enkele leerlingen van klas
6 Gymnasium Theater aan het Spui in Den Haag. Daar zullen we ’s avonds de
voorstelling Het Temmen van de Feeks bezoeken van Toneelschuur Producties.
Voorafgaand aan de voorstelling volgen de leerlingen ’s middags een workshop, om hen
goed voor te bereiden op wat ze gaan zien. Tussen 16.30 en 19.45 is er tijd om
zelfstandig (maar wel in groepjes) de stad in te gaan en te eten.
Het Temmen van de Feeks van William Shakespeare is een vrolijk verhaal. De
hoofdpersoon is Katherina, een vrouw met wie niemand wil trouwen. Haar zusje Bianca,
geliefd bij iedereen, mag van hun vader pas trouwen als ook Katherina aan de man is
gebracht. De rijke Petruchio de uitdaging aan. Maar wie temt nu eigenlijk wie?
In Het temmen van de feeks worden alle vrouwenrollen door mannen en alle
mannenrollen door vrouwen gespeeld. Een feestelijke voorstelling met nepwimpers,
muziek en de prachtige taal van Shakespeare. Met in de hoofdrollen Roeland Fernhout als
feeks Katherina en Astrid van Eck als Petruchio.
De voorstelling begint om 20.15 en is rond 22.00 uur afgelopen.
De leerlingen worden om 13.50 uur bij de bus van Mijnders, die dan bij de school staat,
verwacht. Fietsen kunnen in verband met het late moment van terugkeer beter niet in de
fietsenstalling worden gezet. Een bus brengt hen naar Den Haag.
De hele groep vertrekt na de voorstelling per bus weer naar Brielle, waar wij rond 23.00
uur denken aan te komen. Wij vragen u ervoor te zorgen, dat uw kind weer veilig van
school thuis kan komen.
De volgende ochtend is het eerste uur vrij geroosterd.
De avondmaaltijd moet op eigen gelegenheid en kosten worden geregeld. De andere
kosten voor deze buitenschoolse activiteit worden betaald uit de daarvoor bestemde
schoolmiddelen.
De begeleiding van het theaterbezoek zal bestaan uit Dhr. Van Doren, Dhr. Van Holt,
Dhr. Heemskerk, Mw. Bouman en Mw. Erkens. In geval van nood kunt u contact
opnemen met Dhr. Van Doren op nummer 06 22 83 47 70.
Naar verwachting wordt het een leerzame en boeiende middag en avond. Wij hopen, dat
ook uw kind hierbij aanwezig is. Mocht uw kind absent zijn, dan verzoeken wij u ons
tijdig op de hoogte te stellen, zodat wij het kaartje kunnen gebruiken voor iemand
anders.
met vriendelijke groet,

Drs. A.L. van Goch – van der Pot

